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" انتخابات "ألۀ با رفيق فريبرز سنجری حول مسسويدن" راديو ھمراه "ۀآن چه که در زير می آيد متن مصاحب: توضيح

 صورت ١٣٩٢ ]سرطان[، دھم تيرماه٢٠١٣ در تاريخ اول جوالی اخير و رياست جمھوری حسن روحانی می باشد که

اين مصاحبه را از حالت گفتار به صورت نوشتار در آورده و با برخی ويرايش ھای جزئی به " ئیپيام فدا. "گرفته است

 .اين ترتيب به اطالع عالقه مندان می رساند

 

  اخير در جمھوری اسالمی" انتخابات"
  )با رفيق فريبرز سنجری " هھمرا"گوی راديو  و گفت(

  

  درود ما را بپذيريد رفيق: راديو ھمراه 

   خيلی ممنون، با سالم به شما و ھمه شنوندگان عزيزتون:سنجری فريبرز

برويم سراغ اين به اصطالح انتخابات، به نظر شما رفيق فريبرز، جمھوری اسالمی با توجه به مھندسی : راديو ھمراه

شون  نيازی داشت که اين بار از صندوق ھای مارگيری اش يکی از جنايتکارترين مھره ھااش چه  از پيش طراحی شده

ای ھم ھست به عنوان چھرۀ معتدل، ميانه رو و به ظاھر مخالف رھبری، ولی به نوعی  که جنايتکار شناخته شده

 ھم معرفی بکنه، چه "رای حماسی"نماينده رھبر در پست ھای حساس رو از اين صندوق ھا بيرون بياره و اون رو 

  نيازی داشت جمھوری اسالمی بعد از احمدی نژاد اين حرکت رو بکنه و اين فرد رو روی کار بياره؟

 کنم روحانی رو نميشه مخالف تأکيد بپردازم يک نکته ای رو سؤال بگذاريد قبل از اينکه به اون قسمت از :پاسخ

اوال ھمه می دونيم که . داشتی از اين فرد با واقعيت انطباق ندارهاش کرد و چنين بر اش کرد و يا معرفی ای تلقی خامنه

 ميکنه يا رد ميکنه، و ُخب اين شورا ھم با تکيه بر اون نظارت تأئيدشورای نگھبانه که صالحيت کانديداھا رو 

و ھم  بکنه، و تنھا کسانی رتأئيداش به خودش حق ميده که ھرکاری بکنه و صالحيت ھرکسی رو رد يا  استصوابی

انتخاب می کنه که اسالم، قوانين اسالم، قانون اساسی، نظام و اين ھا رو نه تنھا قبول داشته باشند، بلکه التزام 

ای بود، اساسا  شون رو به واليت فقيه در عمل و نه در حرف نشون داده باشند، بنابراين اگر روحانی مخالف خامنه عملی

ال در ھمون ابتدا ردش می کردند، در ثانی بايد توجه داشته باشيم که اين ازصافی شورای نگھبان عبور نمی کرد و اص

ای  نامبرده چند دوره وکيل مجلس اين رژيم بوده در سال ھای اخير ھم اگر اشتباه نکنم حدود ده سال نماينده خود خامنه

 کسانی بوده که در مورد  ھم که در مطبوعات منعکس شده، در اين شورا ھم جزئیدر شورای امنيت ملی بوده و تا جا

ای ،  ای بوده که خامنه ترور مخالفين و کارھای تروريستی رژيم تصميم می گرفته يعنی يکی از چشم و گوش ھای خامنه

برای ھمين ھم اجازه دادن که اسمش از صندوق ھای . ای، که کل بيت رھبری به او اعتماد کامل داشتن و نه تنھا خامنه

 رو از اين زاويه الزم می دونم که اخيرا به خصوص در خارج از کشور به دنبال تأکيد اين .مارگيريشون بيرون بياد
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 و مردم ھم اومدن و ايه خامنهانتخاب روحانی يک جوی دارن تالش می کنند درست کنند که مثل اينکه روحانی مخالف 

يت اصال انطباق نداره و ھمين طور که اين با واقع. ای بزرگ گفتن به خامنه" نه"دوباره با رای دادن به روحانی يک 

ای بود مطمئن باشيد ھمين مقدار رای ھم حاال به ھر دليلی به اسمش به صندوق ھا  گفتم اگر واقعا روحانی مخالف خامنه

چون اونا ميدونن که اين کسانی که کانديد . ريختن رو دستکاری ميکردن و يکی ديگر رو از صندوق بيرون می اوردند

که چرا نگذاشتن " خدا" موقعيتی که دارند حداکثر کاری که ميکنن مثل رفسنجانی يه که شکايت کرد به شدن با اون

يا مثال مثل کروبی که ادعا ميکرد من خوابيدم، بيدار شدم " (!) خدا"تونست يک شکايتی بکنه به  اين ھم می. انتخاب بشه

مکين بکنه با اينکه ادعا ميکرد نفر اوله و بعد ھم يکی ديگر ُخب چه کار کرد؟ مجبور بود ت. و ديدم از نفر اولی افتادم

بنابراين اين صفت مخالفت با رھبر اصال برازنده يک چنين فردی به نام روحانی . رو بجای او پيروز اعالم کردن

يت فقيه ھم به وال)  تأئيد(و بدون . اتفاقا  به باور من، او يکی از ذوب شدگان در واليت فقيه، واليت مطلقه فقيھه. نيست

مطمئن باشيد که ھر چه که زمان بگذره اين واقعيت با مدارک خيلی بيشتری ھم ثابت . يک چنين مقامی نمی رسيد

 ئیی که ميگيد که چه مسائلی باعث ميشه که جمھوری اسالمی به يک چنين کارھاسؤالحاال برگردم به اون . خواھد شد

افته و تو   میئیيک مثالی دارن که ميگن که وقتی که گاری به سرباالايرانی ھا يک ضرب المثلی دارن . دست بزنه

 قرار ميگيره اسب ھا ھم ھمديگر رو گاز ميگيرن، ُخب اين وضعيه که به نظر من جمھوری اسالمی توش ئیسرباال

ای شون رسما ميگن که ما اصول گرائيم و ھرچه رھبر بگه جانم فد قرار گرفته که حتی اصول گراھاش ھم که ھمه

تونن يک کانديد واحد بدن و ھمين طور که می دونيد اونا سه نفر رو کانديد کردن که قرار شد دوتاشون برن  رھبر، نمی

شون بمونه، ولی فقط حداد عادل رفت کنار و واليتی و قاليباف موندن، و ھر کدوم ھم گفتن نه خير نمی ريم  کنار يکی

را ھم بودن ولی نرفتن کنار تا رای اصولگراھا به قول خودشون يکی ھر دو ھم رھبر رو قبول داشتن، اصولگ. کنار

اين وضع رو نمی شه به حساب اين گذاشت که مثال روحانی . بشه، ُخب اينھا نشون ميده که کسی، کسی رو قبول نداره

ھمان طور ) ايهکاره (االن در جمھوری اسالمی ) که(ُخب ھر کس . ای داره ای يا اعتقادی با خامنه يک مخالفت برنامه

تازه ما . که گفتم با ھم يک سری اختالفاتی دارن ولی اين به اين معنا نيست و اين جوری نميشه اين رو توضيحش داد

 بود که اومد گفت که احمدی نژاد از نظر ٨٨ای در نماز جمعه بعد از انتخابات سال  يادمون ھم نرفته که ھمين خامنه

و اون " جريان انحرافی"نژاد شد  بعدا ديديم که ھمين احمدی. يکتره تا رفسنجانیسياسی، سياست ھاش به من خيلی نزد

، ئیاحمدی نژاد يعنی مشا"گفت ) اين طور معرفيش کرد که(کسی ھم که برای ھمين انتخابات اخير کانديد کرد و اومد 

! رو می برم پيش ولی فقيهرو رد صالحيتش کردن، و اين ھم مجبور شد که بگه من شکايتم "  يعنی احمدی نژادئیمشا

رو ) واقعيت(نه اينکه ما اين . اش با ھم توافق ندارن ھای درونی ُخب اين نشون می ده که اوضاع رژيم طوريه که دسته

اصال . ای ای در شورای امنيت ملی يه و بھش بگيم مخالف خامنه بذاريم به حساب يک کسی که ده ساله نماينده خامنه

 که کانديد شدن اصال قبل از اينکه ئی به حساب مخالفت با رھبری گذاشت چون ھر کدام از اينھانبايد اينجور چيزھا رو

تو دوره ھای قبل ھم موارد . که رھبری داد رو اجرا کنند" حکم حکومتی"کانديد بشن خودشون ميدونن که بايد ھر 

ی يک حکم حکومتی داده ھمه جا زدن و ا متعددی وجود داره که يک حرفی زدن و رھبری يا واليت فقيه يا ھمين خامنه

. ای که رئيس مجلس بود در دوره. گفتن ھمون بايد اجرا بشه، ھم خاتمی اين کار رو کرده ھم کروبی اين کار رو کرده

اما اين که حاال اين نظام چه نيازی داره که مثال به جای جليلی يا . نيست) درست(در نتيجه اين نظر . شون کردن ھمه

روحانی رو روی کار بياره برای اينه که توی اين ھشت کانديدای که بودن که ُخب بعدا شدن شش تا؛ تنھا کسی قاليباف ، 

ر رو که واقعا خواست مردمه، تمايل مردمه، نياز مردمه يک حدی بھش چسبوند و اين توھم ئيکه ميشد اين مسئله تغ

 واليتی يا قاليباف تو اون دسته بندی ھای درونی ر را باھاش تبليغ کرد ھمين روحانی بود که به ھرحال مثلئيتغ

اش ھم مثل ھمين موردی که در جماران گذاشت يا جاھای  ھای تبليغاتی اصولگرای افراطی نبود، تو جلسه) ظاھرا(نظام،
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ُخب نشون می داد و ادعا می کرد که جوون ھا به خصوص طيف جوان اصالح طلب که به اصالح طلبان گرايش . ديگه

ش دفاع می کنن و در نتيجه ُخب می تونستن با اوردن اين و برجسته کردنش يک جوی درست کنن که ھم دارن از

 در حالی که ما ميدونيم که اين بار - که ھمين کار رو کردن -اصالح طلبان رو تشويق کنن که تو انتخابات شرکت کنن 

دن گفتن که شرکت تو اين انتخابات ثواب نداره، شون اوم تقريبا اولين باری بود که اين اصالح طلب ھا اولش يک عده

شون رو " حماسه سياسی"ولی ُخب به ھر حال اين ھا رو ھم اوردن تا ھمان . ناثوابه و به يک معنا تحريم ميکردند

حاال چرا راه دور بريم يک عده از . مردم رو باھاش گول بزنن) سعی می کنن(و بعد ھم وقتی اين ھا ميان . بسازن

بزرگ گفتند " نه"مان ھای سياسی االن گول خوردن افتادن وسط ميگن که مردم رای دادن به روحانی و يک ھمين ساز

يعنی با ھمين حرفشون دوتا چيز رو می پذيرند، يکی اينکه انتخابات در جمھوری اسالمی پس واقعی است ! ای به خامنه

يعنی دوتا موردی که قبال . ای مات حکومتی و خامنهو يکی اينکه روحانی حاصل اراء مردمه و نه خواست باالترين مقا

که شده و اين غافلگيری ای که شده ھمين " ای معجزه"به بھانه شان ھمين ھا انتخابات رو تحريم ميکردن؛ حاال با اين 

اقع  که حاال از پذيرش رای مردم و شمارش رای مردم دم ميزنن، ُخب اينرو می پذيرند و به اين طريق در وئیجريان ھا

رو به خورد مردم بده و به قول " رای حماسی"اش و يا به قول شما " حماسه سياسی"به رژيم کمک ميکنن که اين 

به ھرحال اينه اون شرايطی که رژيم رو . معروف روحانی را حاصل رای حماسی مردم بدونن و از اين حرف ھا

وبی قرار نداره، در بحران دست و پنجه می زنه، ھم در واقع جمھوری اسالمی در موقعيت خ. ميکنه) کار(نيازمند اين 

وضعيت معيشتی مردم و وضع اقتصادی خرابه، ھم اين تحريم ھا و فشارھای خارجی يک موقعيتی رو براش بوجود 

ُخب يک کاری می . جلوی چشمش ھم ميبينه در ترکيه و برزيل چه خبره و چه اتفاقاتی داره می فته) در حالی که(اورده 

يکی از .  که می تونه اين اتفاقات رو و اين خيزش ھای مردمی رو به عقب بندازهئینه که حداقل تا اون جاخواد بک

ای بھش دادن توھمی را در مردم ايجاد  ابزارھای اين کار ھم فريبکاريه، و با اوردن يک چنين آدمی و يک چنين جلوه

د شکست ھمان طور که قبال ما شاھد بوديم که چطوری ميکنن که البته خود زندگی خيلی زود اين توھم رو درھم خواھ

  .ای رو درھم شکست يک چنين تبليغات فريبکارانه

بله از فريب صحبت کرديد من گريزی بزنم به اولين مصاحبه يا سخنرانی رسمی حسن روحانی که شنبه : راديو ھمراه

اونجا مياد به نيروھای . سيما برگزار شدھای بين المللی صدا و  ھشت تيرماه در ھمايش افق رسانه در محل ھمايش

انتظامی و ماموران نھی از منکر و امر به معروف نصيحت ميکنه ميگه که دختران و پسران رو فرزندان خودتان 

مردم ما خودشان اخالق مدارند، مردم . بدانيد و اونجا مياد ميگه که شادی و نشاط حق مردمه، خيلی سختگيری نکنيد

حاال اگر کسی اومد و حواسش جمع نبوده تذکر . وب اخالق اسالمی و سياسی رو چگونه رعايت کننما ميدانند چھارچ

دوستانه کافيست، اين ما رو ياد حرف ھای احمدی نژاد می اندازه که در دوره دوم وقتی که مجددا رئيس جمھور شد 

 باز مردم فريب اين رو ميخورن؟ در آيا به نظر شما. اونجا گفت که مشکل ما، مو و لباس به اصطالح جوانان نيست

آيا با اين صحبت ھا و اون ھم در اولين صحبت . ھشت سالی که خاتمی بود مردم به اين نتيجه رسيدن که فريب خوردن

ای رو طی خواھند   که رسمی گفته ميشه باز مردم فريب اين رو خواھند خورد؟ يا مجددا يک دوره باطل ديگهئیھا

  کرد؟

ال ما وقتی که ميگيم مردم، بايد توجه داشته باشيم تو ھمين انتخابات بيست و چھار خرداد ھم، حاال مورد  ببينيد او:پاسخ

اش رو چون زمان ازش گذشته اشاره نمی کنم، اساسا اکثريت مردم ايران تو اين انتخابات شرکت نکردن که  ھای ديگه

البته ھر رژيمی با توجه به دستگاه . و بخورنحاال بخوان روحانی رو بھش توھمی داشته باشن، بخوان فريبش ر

اش که ميليون ھا ھم خرجش ميکنن ھر سال، باالخره اين دستگاه رو برای اين درست کردن  اش، ماشين تبليغاتی تبليغاتی

که مردم رو يک مقداری گول بزنه ولی خود زندگيه که نشون ميده که اين گول زدن ھا چقدر ميتونه دوام بياره، ممکنه 
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ه لحظه ھم يک کسانی تحت تاثير يک چنين تبليغاتی قرار بگيرن مثال فکر کنن که اين روحانی اگر بياد روی کار مثال ي

ُخب دو ماه ديگه مردادماه اگر اشتباه نکنم اين . اين تحريم ھا رو ور ميداره و  ارزونی مثال براشون بوجود مياره

. بينن که نه تنھا ارزونی به وجود نياورد بلکه گرونی بيشتر ھم شد میدو ماه که بگذره . مياد روی کار رسما) روحانی(

ُخب واقعيت رو ميفھمن ولی به نظر من االن مردم به تجربه فھميدن و به اين آگاھی رسيدن که ھر کسی که می خواد 

ه مرغ پخته  ميگفت کئی رو ميزنه، اين احمدی نژاد رو اگر ولش ميکردی يک چيزھائیکانديد بشه يه سری حرف ھا

يکبار سخنرانی می کرد، حاال مردم از بيکاری دارن می نالند، دسته دسته دارن کارگران رو . اش می گرفت ھم خنده

نداره، ميگه، حاال ) شاخ و ُدم(ُخب دروغ که ديگه چيز ! اخراج می کنند می گفت دولت بنده شش ميليون کار ايجاد کرده

. ه تنھا شش ميليون شغل ايجاد نکردی تازه شغل ھای موجود  رو ھم از بين بردیتو برو بشين ثابت کن که نه خير تو ن

ولی . يک سری دروغ ھا، يکسری فريبکاری ھا می کنن. حاال ھم ھمين کار رو می کنن. اون حرفش رو ميزنه و ميره

 کردن ئین و يک شادی ھاانتخابش مثال يک سری جوون ھا ھم ريختن تو خيابو"اينکه بياد و بگه که مثال چون به دنبال 

ای خودشون استفاده کردند و ُخب يک نوعی مخالفتشون رو با ارزش ھای جمھوری   از اين موقعيت برای شادی لحظه-

 اين نيروی انتظامی اگر قرار بود ھمون شب بياد و بزنه بگيره و دستگير کنه ، ُخب ھمه اين - اسالمی ھم نشون دادن 

در نتيجه حاال اين داره از اونا تمجيد می کنه و ميگه دستتون درد . زش برباد می رفتھمه چي" حماسه سياسی"داستان 

من فکر نمی کنم که مردم فريب اين ھا رو بخورن، گرچه . نکنه که کاری نکرديد و گذاشتيد ما کارمون رو پيش ببريم

ھای مالی شديدتری  ی که وابستگیاز بخشھا و طبقات مختلفی تشکيل شده ُخب اون کس) اين مردم(وقتی می گيم مردم، 

ای تومان در ماه زندگی کنه و در  به اين رژيم داره يه جور فکر ميکنه اون کارگری که قراره با سيصد ھزار و خرده

اش ھم اينه که بابا يه جوری بشه که به قول معروف افزايش قيمت ھا جلوش  فقر و فالکت بسر می بره و ھمه مسئله

  . نيست ُخب می فھمه اين حرفھا ھمش دروغ بوده و فريبئیياد، وقتی ببينه که  يک چنين ُخبر ھاگرفته بشه، ارزونی ب

رفيق فريبرز رژيم خيلی مانور کرد مانورھای رذيالنه، .  ای که تماس گرفت با تشکر از شنونده. بله: راديو ھمراه

 اين بار ما شاھد حمايت وسيع قدرت ھای ولی. اش رو راه انداخت و حرف ھای خيلی زيادی زد بلندگو ھای تبليغاتی

آيا به نظر شما اين چراغ سبزيه به رژيم و . امپرياليستی از اين به اصطالح انتخابات و پيروزی حسن روحانی بوديم

  ای ھم ھستن؟  کاھش تحريم ھا و يا بدنبال ھدف ديگه

تونه  سمه، اين رو اگر کسی متوجه نشه اصال نمی واقعيتش اينه اوال اين رژيم تا مغز استخوان وابسته به امپريالي:پاسخ

جمھوری اسالمی رو به نظر من بفھمه و سياست ھاش رو درک بکنه، و اين امپرياليست ھا علی رغم ھمه اين ھياھو 

يعنی اگر کسی واقعا بره و نگاه کنه .  سال وجود داشته، ھميشه يار و مددکار جمھوری اسالمی بودن٣۴ھائی که در اين 

مثال . اون ھا ھم ھمه جا تا تونستن ازش حمايت کردن. نه که اوال اين رژيم کامال خط اونا رو خوب پيش بردهمی بي

ُخب مگر ھمين کانادا وقتی اين کشتار .  جنايت عليه بشريته۶٧ھمين االن کانادا راه افتاده ميگه که کشتار، قتل عام سال 

افتاده چرا يک کالم اعتراض نکرد؟ حاال سياست عوض شده و يک ميشد کور بود ، کر بود نمی فھميد که اين اتفاق 

اون ھا ھم به قول . ھمه اين جنايت ھا رو جمھوری اسالمی زير چشم اين ھا کرد. دفعه يادش افتاده و بقيه ھم ھمين طور

گفتن ما در ضمن امپرياليست ھا ھم ھيچ وقت ن.  کردن، زير سبيلی رد کردن، حرفی ھم نزدنتأئيدمعروف نه تنھا 

ايش  جمھوری اسالمی را نمی خواھيم ، ھميشه گفتن که ما با يک سری از سياست ھاش مخالفيم، مثال با سياست ھسته

اين که حاال تو روند قضايا بحث .  ربط ندارهسؤالس البته به اين  حاال اين يک بحث ديگه. نگفتند با خود رژيم. مخالفيم 

ولی اون چيزی که رسما ميگن ھميشه ميگن اينه که ما . س  اون يک چيز ديگه بگيرهئیھا به کجا برسه و چه شکل ھا

اينا . در نتيجه نبايد فريب اين تبليغات رو خورد. جمھوری اسالمی رو می خوايم ولی سياست ھاش رو بايد عوض کنه

 به واقع سال ھاست ، از ھمه اين کارھاش دفاع کردن و"انتخابات ھاش" سال از جمھوری اسالمی، از ٣۴در تمام اين 
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اما از يک طرف ديگه اين انتخابات يا در واقع انتصابات و اين روی کار . که به جمھوری اسالمی چراغ سبز دادن

چون اين تحريم ھا برای . آوردن روحانی رو ھم اشتباه است اگر کسی به حساب کاھش اين تحريم ھا و اين ھا بذاره

و اساسا اگر اين منافع رو نداشت به چنين کاری .  منافعی داره که از حد خارجهامريکاامپرياليست ھا و به ويژه برای 

يک منافعی داره که اين کارھا ، اين تحريم ھا رو کرده و . يک چنين سياستی رو در پيش نمی گرفت. دست نمی زد

ر روحانی در قدرت منتظر روحانی ھم نيست که حاال اين روحانی بياد و اين بخواد آن تحريم ھا رو به خاطر حضو

ر بده ، به خاطر اين که اساسا خود اون ھا بھتر از ھر کسی ميدونند که سياست خارجی جمھوری اسالمی ئيبندازه و تغ

ن می کنن و اگر قرار باشه با کسی ھم  معامله بکنن بايد با ئيرو ، نه رئيس جمھور بلکه ولی فقيه و بيت رھبريه که تع

 که خودش با حکم حکومتی کارھا رو پيش می بره و تو خود سيستم ھم بھش ميگن او بکنن نه با رئيس جمھوری

در نتيجه اصال اين جوری نيست که ما يک چنين تصوری رو داشته باشيم که حاال اين روحانی مياد و ". آبدارچی"

مھور قرار می گيره و روحانی حاال در مرداد ماه عمال  در جايگاه رئيس ج. ر ميده و تعديل می کنهئيتحريم ھا رو تغ

ھای امپرياليستی مثل بی بی  اما اين که حاال رسانه. بينن و خواھند ديد که از اين ُخبر ھا نيست خيلی زود ھم ھمه می

 به يک معنا از خود جمھوری اسالمی ھم بيشتر برای اين انتخابات مايه گذاشتن و اون رو تبليغ امريکاسی، صدای 

اون ھا تا وقتی که جمھوری اسالمی مصالحشون رو، منافعشون رو تامين . ط اونھاستکردن يک دالئلی داره چون خ

ُخب مجبورند ازش دفاع کنن و دفاع ھم می کنند، مگر يک موقعی برسه که ديگه اونو مخل وضعی که می خوان . ميکنه

و توی اين انتخابات ھم به در نتيجه اين يه دليله شه که خيلی روشن ازش دفاع می کنن . س ببينن، اون يک بحث ديگه

روشنی ديديم که خيلی تبليغش رو کردن و ھمه جا به دروغ چنين جلوه ميدن که واقعا انتخاباتی در ايران جريان داره و 

در صورتی که واقعا تنھا چيزی که در اين انتصابات ھای جمھوری اسالمی . به رای مردم ارزش گذاشته می شه

 تأکيد اجازه بديد اون رو ھم من روش ند کهاما يک خط ديگه ھم اينھا پيش ميبر. د ارزشهآشکاره اينه که رای مردم فاق

ر از ئياين ھا ميخوان اين استراتژی رو بيشتر تبليغ کنند، جا بندازند، توی جوونھا براش جايگاه ايجاد بکنن که تغ. کنم

تون رسيده   ھم بدتون مياد و جونتون به لب يعنی شما اگر از جمھوری اسالمی.طريق صندوق ھای رايه که انجام ميشه

ُخب اين استراتژی که واقعا استراتژی فريبکارانه و نادرستيه اگه بخواد جا . از طريق صندوق رای باشه) بايد(ر ئيتغ

ر از طريق انقالب و قھری که ذاتی ھر انقالبيه امکان پذيره رو به ئيبيفته بطور طبيعی اون خطی رو که می گه تغ

در نتيجه اون ھا وقتی بر پيکر نحيف سيستم انتخاباتی جمھوری اسالمی می دمند و حاصل اين انتخابات . بره میحاشيه 

از يک طرف ديگه ھم نبايد ما . رو اين قدر بھش بھا ميدن و حاصل رای مردم جلوه ميدن به خاطر پيشبرد ھمين سياسته

ه با جمھوری اسالمی چه در کشور خودشون و چه در جھان فراموش کنيم که اونا می خوان  افکار عمومی رو در رابط

مثال اگر قرار باشه که به فرض يک فشارھای ھر چه بيشتری به جمھوری اسالمی بيارن ُخب مردم . فريب بدن

پردازن، به مردم  خودشون رو بايد قانع کنن در نتيجه وقتی که اين ھا ميان و انتخابات رو بھش بھا ميدن و بھش می

 کرديم و منتظر بوديم که يک نفر بياد که با ما بشينه مذاکره کنه تأئيدينجوری جلوه ميدن که ببينيد ما اومديم تبليغ کرديم ا

و گر . در نتيجه ھمون بازی ادامه پيدا می کنه! ولی ُخب اين ھا کسی رو فرستادن جلو که به حرفھای ما گوش نمی کنه

) در حالی که( کردن که تأئيدای ھم اينو   بارھا انجام شده حتی کشورھای ديگه که۵+١نه مثال ُخب در ھمين مذاکرات 

رو ) پروژه اتمی(اونا ميگن ھمه چيز . اين نمايندگان جمھوری اسالمی يک امتيازاتی ميدادن اونوری ھا ھيچی نميدن

اين زاويه ھم نگاه کرد که اين ھا با اين در نتيجه به مسئله بايد از . ببند تا ما يکی دوتا مثال وسايل يدکی ھواپيما بھت بديم

وسيله افکار عمومی رو فريب ميدن ميگن ما بی طرفيم ما واقعا اومديم به رای مردم احترام گذاشتيم ولی ُخب اونا به 

و . سياست ھای نادرستشون رو ادامه دادن و در نتيجه وضع به اينجا رسيد که مثال ما فالن اقدام خشن تر را انجام بديم 

، در کنگره و سناشون دارن تحريم ھای )رژيم(گرنه در ھمون شرايطی که اينھا دارن تبليغ می کنند برای انتخابات 
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ای رو مايلم  حاال که اين بحث شد در ھر حال من يک نکته. خيلی سنگين تری رو تصويب ميکنن و به اجراء می گذارن

 جمھوری اسالمی با امپرياليست ھا بخصوص با امپرياليسم  کنم و اون اينه که بايد توجه کرد در رابطهتأکيدروش 

 اين جمھوری اسالمی نيست که مثال می خواد فالن امتياز رو بده و غرب ھم مثال اگر اين  امتياز رو داد امريکا

برای . بينه منافعش در چيه و اونو پيش ميبره ست که میامريکاپذيره و کوتاه مياد، بر عکسه اين غرب و امپرياليسم  می

 امريکاردمداران جمھوری اسالمی از طريق سفارت سوئيس که حافظ منافع  که سنمونه دردوره خاتمی اين امر روشنيه

 يک پيشنھاد خيلی مشخص برای رفع ھمه مشکالتی که بين دو کشور - چون خودش در ايران سفارت نداره -در ايرانه 

 چيزی که رو شد - امريکا ھا خيلی جالبه، برخورد امريکائیورد برخ. ھست بين دو دولت ھست بين دو رژيم ھست دادند

 اينه که بجای اين که اين پيشنھاد رو مورد توجه قرار بدن انداختنش تو سطل اشغال و سفير سوئيس ھم سرزنش -بعدا 

 که اگه اين يعنی اين طوری نيست که ما مثال فکر کنيم!  که به تو ربط نداره دخالت می کنیئیکردن که چرا در کارھا

چون با شناختی که من از سردمداران جمھوری اسالمی . پذيرند جمھوری اسالمی بياد و مثال فالن امتياز رو بده اونا می

دارم و خودشون در تمام اين سال ھا نشون دادن اون ھا برای حفظ خودشون ھر کاری ميکنن، به ھر خفتی ھم تن ميدن 

نه، به . نجوری نيست که ما فکر کنيم که با اومدن روحانی تحريم ھا تعديل پيدا می کنهن بکنه و ايئيپس اونوره که بايد تع

ای  ھمان طور ھم که بعد از انتخابات روحانی باز ھم خامنه(ای جمھوری اسالمی  نظر من اگر سياست پروژه ھسته

يک . م ھيچ فرقی نخواھند کرداگر ھمون خط رو اون ھا بخوان پيش ببرن اين تحريم ھا ھ)  کردتأکيدسخنرانی کرد و 

 ھم بکنم چون واقعا نشون داده تجربه، که اين ھا، اين سردمداران جمھوری اسالمی ھمه کار حاضرن بکنند که تأکيد

 اين ھا از غرب ميخوان فقط  امنيت نظام و امنيت ما رو تضمين بکنيد –اين رو خودشون ھم ميگن ھا -بشه،  نظام حفظ

ری در ئير می کنه بايد ببينه چه تغئيابل حله، حاال اگر کسی  می خواد فکر کنه که تحريم ھا تغبقيه مسائل ھمه چيزش ق

جامعه " و اون قدرت ھای بزرگی که حاال خودشون رو به قول معروف امريکاسياست ھا و در منافع امپرياليست ھا و 

ن ُخب االن وقتی نگاه ميکنيم اين تحريم ھا تعديل بکن) تحريمھا رو(ھم می نامند رخ داده که اون ھا ميخوان " جھانی

کرده و به نفع اون ھاست و فکر ھم نمی کنم ) راحت (پيشبرد سياست ھای انحصارات امپرياليستی رو تو منطقه خيلی 

  .رو عوض بکنه) معادله(ای بکنه و اين  که روحانی ھم بتونه معجزه

ای علت اين تحريم ھا رو مداومت ايران در عدم رعايت ضوابط  هبله، يادآوری بکنم که کاخ سفيد در بيان: راديو ھمراه 

 عليه ايران از امروز امريکاای از تحريم ھای   باراک اوباما مرحله تازهئیبين المللی دانسته و بر اساس دستور اجرا

فلزات گران بھا به اجراء در مياد که از جمله شامل صنايع کشتيرانی، بيمه، انرژی، خودرو سازی، پول ايران، تجارت 

 ميشه که مشمول تحريم ھستند و در ھمين رابطه جالبه که عباس عراقچی که ايشان ئیو معامله با افراد و نھادھا

تعجب می کنم با توجه به انتخابات با شکوھی که مردم "سخنگوی وزارت امور خارجه ايران ھم ھستند ميگه که 

" ح تحريم را دارند  و دارند اجراء ميکنن و اون رو پيگيری ميکننايران داشتن دوباره توسل به اين شيوه به اصطال

 ھم داشتيم پيشنھاداتی که داشتيم مردم اون جا تعدادی ميگن که اين تحريم ھا امريکاو ميگه که ما طبق نظراتی که از 

 از امروز؟ چون تحريم  ھست برای اين آدم که اين تحريم ھا چراسؤالبھر حال جای . رو بردارين و يا به عقب بيندازيد

 يکی از شنوندگان رو من سؤالدر ھمين رابطه . يش رو و از امروز شروع ميشهتأئيد اومده گرفته امريکاھا رو قبال 

مطرح می کنم شما به درستی و به روشنی راجع به وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليست ھا گفتيد ولی شنونده 

 امريکا، پس چرا امريکايد که وابسته است به امپرياليست ھا به ويژه امپرياليسم  داشتن که شما ھميشه ميگتأکيدما 

 باقيمانده در رابطه با انتخابات ھم سؤالاين رو اگر کوتاه بگيد دو تا . اين ھمه ضديت می کنه با جمھوری اسالمی

  .داريم که با شما مطرح کنيم
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رياليستی وابسته است به اين معنا نيست که ارباب ھاش برای  ببينيد اين که وقتی که يک رژيمی به سيستم امپ:پاسخ

 و امريکا) رابطه(ُخب شما االن نگاه بکنيد . پيشبرد سياست ھای خودشون ھرچه که اين خواست رو پيش ببرن يا بگن

واپيمای ميره ھ) امريکا(، ولی امريکااش به امپرياليسم  پاکستان واضحه، اصال ھيچ کس نمی تونه شک کنه در وابستگی

اون ھا ھم ھی اعتراض ميکنند ميگن ما روابط مون فالن ميشه ولی . اش رو ميفرسته اون جا و آدم ميکشه بدون سرنشين

اند ولی مھم خطيه که امپرياليست  در جمھوری اسالمی ھم درسته که اين ھا به اون ھا وابسته. اين کار خودش رو ميکنه

صليه ولی اگر من به خواھم خالصه کنم توی اين شرايطی که مثال االن به حاال اين يک موضوع خيلی مف. ھا ميخوان

منطقه يک لحظه نگاه بکنيد با اين مخالفتی که با جمھوری اسالمی اين ھا ميکنن و به قول معروف در اثر اين پروژه 

رن می فروشن به تمام ای دا نيروگاه ھای ھسته.  دارن به کشورھای منطقه اسلحه می فروشنددالر ميلياردھا  ای ھسته

نباشه اگر يک چنين دشمنی و چھره خشنی از جمھوری اسالمی در " ئیلولو"کشورھای منطقه، ُخب اگر يک چنين 

ھای منطقه است و به اين وسيله چھره خودشون رو پنھان  منطقه نسازن و ھر روز تبليغ نکنن که اين باعث ھمه بدبختی

ه، قيمت نفتشون رو نمی تونن کنترل بکنن، بيمه کشتی ھا در خليج فارس رو  ھاشون فروش نمير نکنن، ُخب اين اسلحه

به ھر حال ھر جای اين رابطه رو دست بگذاريد اين رو مطمئن .  سود ببرندالرنميتونن باھاش بازی بکنن و ميلياردھا 

.  شيطانه، محور شره، فالنهميگن اينو ما داريم تحريمش ميکنيم، يک) امپرياليست ھا(باشيد که در ظاھر می بينيد که 

ای بود مثال يک شاھی در ايران بوده بھش می  يک دوره. ولی ازش دارن نون ميخورن و ُخب اين واقعيت را بايد فھميد

حاال اون دوره ديگه عوض شده . گفتند ژاندارم منطقه، ھی بھش اسلحه ميدادن، نقش ژاندارمی را براشون ايفاء ميکرد

گان نشون رو آوردن تو خليج يک چيزی ساختن به نام جمھوری اسالمی که دشمن ھمه روش ھا و حاال اينا خودشون ناو

کارھا و ديپلماسی و نمی دونم سياست و اقتصاد و ھمه چيزه و يک چيزی به اسم شيعه ساختن و بعد شروع ميکنن به 

بعد ھم موارد مختلف ديگه . می فروشندد اسلحه بخريد و ئيبھانه اين تمام کشورھای ديگر رو مجبور می کنن که شما بيا

  .وجود داره حاال ھر کدومش رو ميشه بطور مشخص بھش پرداخت ولی چون گفتيد کوتاه بگم به ھمين ھا بسنده می کنم

 سال حاکميت رژيم ٣۴ بعدی در رابطه با انتخابات رژيم، ما در سؤالبله خيلی ممنون بريم سراغ : راديو ھمراه

انتصاباتی . می ھمواره شاھد اين نوع به اصطالح رای گيری ھا و انتصابات حکومتی بوديم جنايتکار جمھوری اسال

اش به اصطالح نتونسته ميزان رای مردم رو داشته باشه بلکه توافقات به اصطالح اون  که به دليل ماھيت ضدخلقی

 ولی فقيه بوده که ما می دونيم باالترين ارکان تصميم گيری در اين نظام ضدخلقی و در راس اون تصميم به اصطالح

با اين وجود و بنا به گفته و  آمار  رژيم نزديک به پانزده . اش اين تصميم رو ميگيرن در واقعيت ارباب امپرياليستی

ميليون از واجدين شرايط ھمان طوری ھم که شما گفتيد در انتخابات که دست ساز رژيم ھم بود، مھندسی شده بود، 

 به چه علت اين آراء که زياد ھم ھست و آشکارا تحريم ھم کردن در البالی حرف ھا و گزارشات چرا و. شرکت نکردن

حتی در خارج از کشور نيروھای به اصطالح مخالف جمھوری اسالمی ھم . و تحليل ھا فراموش ميشه و کمرنگ ميشه

  چرا؟. راجع به اين کم صحبت ميکنن

 درصد در ٧٢ما گفتيد بر اساس  آمار  خود جمھوری اسالميه که ميگه مثال  ببينيد تازه اين پانزده ميليونی که ش:پاسخ

در واقعيت اکثريت مردم در اين انتخابات شرکت نکردند و اين . انتخابات شرکت کردن و پانزده ميليون شرکت نکردند

اقعيت رو الپوشانی ر ميدن ولی ُخب در يک کالم اگر بخواھيم بگيم حاال چرا اين وئيھا دارند به دروغ اين رو تغ

ُخب ھمه تبليغات . ای خدشه دار نشه خامنه" حماسه سياسی"ميکنن، اين ھا اين واقعيت رو نمی گن برای اينکه ميخوان 

 ۵٠بر اين اساس مثال شکل گرفته که " حماسه"بر روی آمار باالی شرکت کنندگان متمرکز شده و اصال خود اين 

 ميليون ھم رای دادن به روحانی که مثال بگن بله ببينيد ھيچ جا ١٨کردن و  درصد شرکت ٧٢. ميليون حق رای داشتن

ای اومد گفت ھر که در  بعدش ھم که ُخب خامنه. اين جوری مردم نظام رو قبول ندارن و تو انتخابات شرکت نميکنند
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نتخابات رو تحريم کردن درحالی که در واقعيت اکثريت مردم اين ا. انتخابات شرکت کرده يعنی که نظام رو قبول داشته

ھای  ھای رای گيری رو واقعا ديدن اصال شعبه و بر اساس گزارشات مستند يعنی کسانی که در داخل کشور رفتن و شعبه

 درصد در تھران ۵٠رای گيری شلوغ نبوده و اين جور که اين ھا جلوه ميدن اصال نبوده و تازه خود رژيم ھم ميگه 

يده که دارن يک دروغی رو می سازن و با تبليغات و با ھياھو، شب رو روز جلوه شرکت نکردن ُخب اينه ا نشون م

ای بياد بگه که ما  ُخب وقتی قرار باشه که خامنه. يک دروغی رو راست ميخوان جلوه بدن و مردم رو گول بزنند. ميدن

 دست به ھر  آمار سازی ھم بسازيم و بعد ھم ساختنش و بعد ھم بايد به مردم تحميلش کنه ُخب" حماسه سياسی"بايد 

 سال گذشته ھيچ انتخاباتی نبوده که وزارت کشور توش دست به  آمار سازی نزده ٣۴و اساسا توی اين . ميزنند ديگه

اصال  آمار سازی در انتخابات يکی از وظايف وزارت کشوره  و انسان بايد خيلی ساده باشه که فکر کنه انتخابات . باشه

تو سيستم انتخاباتی .  سال گذشته وجود داشته٣۴واقعيتی انجام شده که در ھمه انتخابات ھا در  خرداد جدا از اين ٢۴

اين يکی از . چه که واقعا وجود داره اعالم ميکنن جمھوری اسالمی ھمواره تعداد واجدين حق رای را کمتر از اون

خوندم که مدعی بود بر اساس آمار مثال قبل از انتخابات من توی يک  آماری می . آشکار اين سيستمه ھای کلک

اما وزارت .  ميليون نفرند۵۵ انجام شده واجدين حق رای يک چيزی حدود ٩٠جمعيت ايران که در سال ) سرشماری(

 ميليون که بره کنار کلی اين ۵ ميليون ھستن و ُخب ھمين ۵٠کشور توی اين انتخابات اومد گفت واجدين حق رای 

لب خيلی آشکاره، يعنی ميان يک درصدی رو ،يک عددی رو عوض ميکنن بعد ميان ر ميکنه و يک تقئيدرصدھا تغ

.  درصد۶٠ درصد شرکت کردن در حالی که اگر اون عدد رو مبنا قرار بديد يک دفعه ممکنه بشه مثال حتی ٧٢ميگن 

ُخب از يک . توجه کرددر نتيجه اصال نبايد به اين  آمار گيری ھا و  آمار سازی ھا . يا مثال با عدد ھای ديگه کمتر

يادمونه مثال ھمين کروبی اومد گفت که در انتخابات ھای ما رسم بوده که آرای . طرف ديگه ھم ما فراموش نکرديم

ُخب وقتی که اين رسم شونه ُخب اين دفعه ھم . ُخب اين رو که گفت ديگه. شرکت کنندگان را ضربدر سه ميکرديم

يا تو ھمين قبل از اين . س  گول بزنيم و بگيم نه، اون موقع يه بحث ديگهحاال اگر ما ميخوايم خودمون رو. کردن

ھای جمھوری اسالمی پخش شد که احمدی نژاد يک نواری داره که  انتخابات اگر يادتون باشه يه خبری تو خود رسانه

 ميليونه ما ١۶ات  یميخواد روش بکنه که با يک نفر صحبت کرده و اون گفته تو را" اش بگم بگم"مثال تو اين سياست 

حاال اين که احمدی نژاد ھم .  ميليون از کجا ساخته شده؟ اين يک واقعيته٨ُخب اين .  ميليون اعالمش بکنيم٢۴ميخوايم 

س ولی به ھرحال اين موارد نشون ميده که اين  که اون يک بحث ديگه. تکذيب کرد گفت من چنين نواری ندارم و اين ھا

اصال تقلب ذاتی سيستم انتخاباتی رژيم جمھوری اسالميه و اگر کسی اينو . اراش پيش نمی رهسيستم بدون تقلب اساسا ک

 رو بخوره که ميگن در سرزمين امام زمان ئیمجبوره فريب اون حرفھا. متوجه نشه اصال اين سيستم رو نميتونه بفھمه

ای زد گفت در   بود که فکر کنم خامنه٧۶اگر يادتون باشه اين از اون حرفھای ای يه که سال .  ندارهئیتقلب اصال جا

در نتيجه کسانی که تقلب ھای جمھوری اسالمی را . ُخب خود حرفش يه تقلب بود. سرزمين امام زمان اصال تقلب نيست

 شروع می کنن که وزارت ئیطبيعيه که کارشون رو از اون جا. بينن تقلب در  آمار سازی ھاش رو نمی. نمی بينند

. می رسما يک  آمار ی رو اعالم می کنه يعنی کار اون ھر جا تمام شد کار اين ھا شروع ميشهکشور جمھوری اسال

 ميليون رای دادن به فالنی، اون موقع ھمه اين ھا شروع ميکنن بله حاال ١٨ ميليون رای دادن به فالنی، ١۵اون ميگه 

ھا بودن، چرا دادن، چه  که رای دادن به فالنی کیاين ھيجده ميليون . بريم پيدا کنيم اين تعدادی که رای دادن به فالنی

ھای انتخاباتی اين سازمان ھای سياسی  در حاليکه توی ھمين اطالعيه. جوری دادن و چه خواست ھا و چه اھدافی داشتن

 که بعد از اين انتصابات جمھوری اسالمی صادر کردن ھم نگاه کنيم دوباره اومدن رای روحانی رو گفتن و گفتن که آره

 ميليون رای روحانی رو خيلی پذيرفتن و ھيچ ١٨ما غافلگير شديم، مردم غافلگير کردن، ھمه رو غافلگير کردن و اين 

اين، به جز وزارت کشور ) منبع(مگر .  ميليونی که شما ميگيد از کجا آورديد١٨ھم بروشون نميارن که بابا اين  آمار  
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 استناد ئیست وزارت کشور جمھوری اسالمی می کنيد و به  آمار ھاجمھوری اسالميه؟ چرا شما خودتون رو بازيچه د

 که با ئیپذيره ببينيد عکس العمل ھا ولی اگر واقعا حاال کسی اين  آمار  رو می. ش ھم دروغه می کنيد که اون داده و ھمه

ای شروع  ينيد که يک عدهب ھا يا در اين شبکه ھای اجتماعی مثل فيس بوک و اين ھا مثال می خودش مياره توی اين رسانه

ميکنن به نااميد شدن و ناسزا گفتن به مردم که شما رفتيد با ھمه اين شناختی که از جمھوری اسالمی داشتيد به آن رای 

ايه و شروع ميکنن روحانی  افتند می گويند نه، رای دادن ولی رای به کسی دادن که مخالف خامنه يا از اون ور می. داديد

پوشانند بعد ھم او را می  ای در شورای عالی امنيت مليه؛ اول بھش يک لباس مخالفت می وی خامنهرو که خودش پاد

کنند  بزرگی که دارن ميگن و تبليغ می" نه"ای، ُخب ھمه اين کارھا و  کنند رفراندوم مردم، رای منفی مردم به خامنه

 ھمه می خنده ، کارش رو پيش برده و ھمه رو ھم ای ھم داره به ريش ھمه اينا در شرايطی انجام داره ميشه که خامنه

گول زده و يه انتصاباتی رو ميخواد به اسم انتخابات قالب بکنه و اين ھا ھم دارن با اين حرفھاشون واقعا ھمون جا 

در حالی که ھمه تجربيات انتخابات تا کنونی رو اگر کسی واقعا فراموش نکرده باشه و به ياد داشته . کنن کمکش می

در اين سيستم اصوال آرای مردم فاقد . بينه که اصال نميشه به سيستم انتخاباتی جمھوری اسالمی اعتماد کرد شه میبا

اش اينه که من  ارزشه، اين اصله، در سيستم انتخاباتی جمھوری اسالمی آراء مردم فاقد ارزشند، اصال واليت فقيه معنی

ابات اگر يادتون باشه يکی از اين آخوند ھای امام جمعه، فکر کنم مشھد قبل از انتخ. اومدم که بگم رای شما فاقد ارزشه

 ميليون ھم به تو رای بدن تا آقا نگه ٢۴٠ ميليون چيه ٢۴بود اومد گفت، ميخواست به احمدی نژاد اشاره بکنه، ميگفت 

ياد، اراده ولی فقيھه ُخب يعنی رای مردم ارزشی نداره به حساب نم. اوکی و درسته اصال فاقد ارزشه، ھمه اش صفره

و ُخب ولی فقيه فقط تنھا چيزی که دوست داره اينه که مردم بيشتر شرکت بکنن تا اون بتونه بره پز . که به حساب مياد

  . بده و بگه ھمه نظام رو قبول دارن و ببينيد چقدر زياد اومدن

ر اجازه بديد از شما بپرسم که شما آينده اين رفيق فريبرز ما چھار دقيقه وقت داريم به پايان برنامه، اگ: راديو ھمراه

 که می کنه و اين انتخاباتی که راه ميندازه و رئيس جمھورش ميشه منتُخب، ئیرژيم رو با تمام اين ترفندھا و کارھا

ھا و بويژه کارگران و زحمتکشان در مقابله با رژيم و  بينيد آينده رو، نقش توده منتُخب رژيم البته، شما چگونه می

  .بينيد؟ مرسی وعده پوشالی اش رو چگونه می

 خرداد که تموم شد و رژيم ھم ھمون کسی رو که می خواست به عنوان نتيجه انتخابات ٢۴ ببينيد اين انتخابات :پاسخ

تونه اون  آورد، در نتيجه ُخب اين حله، حاال بحث اينه اون چيزی که مطرحه اينه که آيا اين کسی که اومده روکار می

راتی ايجاد بکنه يا اصوال خود آينده رژيم با ھمه اين تقلباتش با اين سرکوب ئي که ادعا ميکنه را به پيش ببره، تغئیچيزھا

ای را نخواھد کرد   اينه اگر مسئله اينه به باور من روحانی ھيچ تخم دو زردهسؤالھايش چه سرنوشتی پيدا ميکنه؟ اگر 

ری رو انجام بده و نبايد اسير تبليغات فريبکارانه جمھوری اسالمی و يا و اصال برای اين ھم نيامده که يک چنين کا

سيستم تبليغاتی روحانی و مراکزی که براش دارن تبليغ ميکنن، شد سياستھای کالن در جمھوری اسالمی طبق قانون 

 ھست آينده ھم ھمين ر ھم نکرده، امروز ھمئين ميشه و از قبل ھم بوده تغئيتع" ولی فقيه"خود جمھوری اسالمی بوسيله 

تونه چيزی خارج از اون  در نتيجه اين نمی. جور خواھد بود تا وقتی که اين ھا روی کارند وضع ھمين خواھد بود

و اين اشتباه محضه اگر کسی فکر . ن ميکنن بره حرفی بزنه يا اجرا بکنهئيچھارچوبی که باالترين مقامات مملکتی تع

ای که کارگران و زحمتکشان در  اما در مورد اين مسئله.  و غريبی می خواد بکنهکنه که اين مياد و مثال کار عجيب

. اوضاع کنونی چه ميکنن؟ اتفاقا اينکه ميگن اميد، اميد اين مملکت اميد اين شرايط ھمين کارگران و زحمتکشان ھستند

 ھستن که ئی کارگر ھا تنھا نيرور می کنه،ئياگر اين ھا برخيزند اون موقع ھمه چيز به ھم می خوره، ھمه معادالت تغ

ميتونن اين رژيم سرکوبگر رو کارگران و زحمتکشان نابود کنن و يک ايران آزاد و آباد و عاری از ظلم و ستم رو 

شکل بدن ، بنابراين ھمه مسئله اينه که چگونه ميشه رفت و اين کارگران رو متشکل کرد، انرژی انقالبی اون ھا رو در 
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اگر اين بشه اون موقع ميشه اميد داشت که مردم ما به آزادی و . ی اسالمی کاناليزه کردجھت سرنگونی جمھور

دموکراسی و يک جامعه واقعا عاری از استثمار و ظلم و ستم دست پيدا کنن و ھمين واقعيت ھم وظيفه نيروھای انقالبی 

دشون گام بردارن و قبل از ھر چيز به ن ميکنه و به اون ھا حکم می کنه که در جھت اين ھدف در حد توان خوئيرو تع

مردم بگن که فريب تبليغات انتخاباتی جمھوری اسالمی رو نخورن و به صندوق ھای رای چشم اميد نبندن، به جوانان 

بگن که انقالب يعنی انتخاب واقعی اون ھا نه انتصابات حکومتی بلکه از طريق انقالب برای سرنگونی جمھوری 

  .شه دستهاسالمی با ھر جناح و 

با ھمين گفتار آخرتون برنامه امروز رو تموم ميکنيم چون پانزده ثانيه مونده تشکر ميکنم که با ما : راديو ھمراه
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